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ِذينَ  إِل ا) 2)  ُخْسر   َلِفي الِْإنَسانَ  ن  إِ ) 1(َواْلَعْصِر )  آَمُنوا ال 

 ((3)ِبالص بِْر  َوَتَواَصْوا ِباْلَحق ِ  َوَتَواَصْوا الص اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا
                                                     

 بياأل العراقيأيها الشعب 
 أيها الشعب األردني الشقيق

 اإلسالميةيا أبناء أمتنا العربية 

ردني وهو يمارس واجبه في حراق الشهيد البطل المغوار الطيار األإسى والحزن نبأ جريمة تلقينا ببالغ األ
ن أوال غرابة  ،سالمية وتراثها المجيدمتنا العربية واإلأيمانية ومقدسات الذود عن حياض الحق والعقيدة اإل
ن أ، ويستحق الشقيقصيل بعروبته كاألردن ألى بلد عريق بعقيدته وإينتمي هذا المغوار الشهيد البطل 

مروءة ونزاهتها وكل غيرة مة وعمقها وكل حق وقوته وكل صالتها وكل األأتفتخر به كل العروبة و
ذ قل نظيرهم في إاء، بطال نجبأمتنا من رجال عظماء وأنجبت أمثل ما أن ينجب التاريخ ، ويندر ونخوتها

 عليهويجهز جيوش الضاللة الحق  ضدأن يحتقن الباطل ، وبديهي أمركل عصر وانفردت همتهم في كل 
، وليس 81( االنبياء:َزاِهق   ه وَ  فَإِذَا فَيَد َمغ ه   ال بَاِطلِ  َعلَى بِال َحق ِ  نَق ِذف   َبل  ) :نه المغلوب والمدموغأولم يعلم 
ثيمة من أ ياد  أع في تنفيذ هذه الجريمة النكراء عن مثيالتها في عراقكم العريق على سلوب الذي اتبببعيد األ

متنا العربية أيران قلبا وقالبا وانتهاجها منهج المجوسية الحاقدة على ميليشيات طائفية وعنصرية والؤها إل
وقاداتنا صحابة  يادي عظمائناأزيلت دولته على أو عرشهانقلع وكسرى  يوانإانصدع ن أسالمية منذ واإل

، ومعلوم لكل متوغل في ر النور في ربوع فارس وما حولهافانتش ،–صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
التاريخ لكة وفي تتابع النعم ن يجد في جنب الفضائل رذيلة وفي وسط الشرفاء وضيعا وفي عمق أالتاريخ 
ذ خمدت إ ؛لباطلهمينتقموا ثأرا وويجرأوا يحقدوا ن أوحرضهم غوى الشيطان بعض جهلتهم قد أ، فغصة

ويتوسعوا في بالد العرب  ،شعال نيرانهاإن يعيدوا مجد المجوس وأوصاله محاولة منهم أنيرانه وتقطعت 
فكارهم أوينشروا  ،وخرافاتهمطماعهم أويشيعوا رذائلهم وبدعهم و ،سالمها الحنيفإهلها ويطمسوا أويذلوا 

هؤالء وما  ،مالهم وخسرت حساباتهمآقدار وخاب فألهم وخسئت كفأت بهم األن، فاخالقهم اللئيمةأثيمة واأل
في العراق وبين هذه الجريمة البشعة التي ، والصلة والتناسب بين جرائمهم يرانإلوكلهم تبع  لئكأوال من إ

لمتتبع وا، ريب ال لبس فيه وال أسلوب واحدبطالت شهيدنا البطل معاذ الكساسبة واضحة الداللة والمعالم و
ن ذات أبيقين كامل  رىوي ،سلوب الغادرنفس األبحداث العراق وجرائم الميليشيات فيه يجد ذلك جليا أل
و تملق ولكن هذا هو أو تعصب أو جهل أوال نقول ذلك بدافع ظن  ،هناكثمت أثمت هنا أيادي التي األ

 الحق بعينه.
 يردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا وذولمملكة األا كم يا أشقاءنا فيليمة الجليلة نشاركوبهذه المناسبة األ
أصلنا شقاؤنا وعيبتنا وعمقنا وتاريخنا وأم كنكم في كل نائبة ألالحزن العميق ونواسيالشهيد المرحوم 

ليه راجعون، ونسأل هللا إنا إنا هلل وإو ،وكل شيء عنده بمقدار ،عطىأن له ما إخذ وأن هلل ما إ، ووفرعنا
 ،على فردوس جنتهفي أويسكنه  ،يتغمد فقيدنا الغالي الشهيد البطل المغوار بواسع رحمتهن أالعلي القدير 

اكم يإنا ونجره وال يفتأياكم إن ال يحرمنا وأم الصبر الجميل والسلوان والعظة واالعتبار وكياإن يلهمنا وأو
نه إولكم خير الخلف  ن يخلف لناأن يحسن عزاءنا وعزاءكم وأجر والمثوبة ون يعظم لنا ولكم األأبعده و
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